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Abstract 

Dagens elever möter texter som består av många olika delar, så kallade multimodala texter. 

Dessa texter kombinerar verbal text, bilder, diagram, film med mera. I denna undersökning 

skriver tre elever berättelser i appen Book Creator för iPad. Syftet med studien är att 

undersöka tre elevers texter utifrån forskningsfrågorna: vilka semiotiska modaliteter 

använder eleverna och på vilket sätt synliggörs elevernas multimodala textkompetens. I 

studien ingår även en reflektion över appen Book Creator utifrån vilka semiotiska 

modaliteter appen erbjuder, vilka områden i LGR11 appen kan stödja och vilket svenskämne 

den lägger upp till. Undersökningen är genomförd i undersökarens egen klass. Appen Book 

Creator valdes efter en förfrågan på olika nätforum. Grunden i undersökningen är Kress och 

van Leeuwens sociosemiotiska analysteori för texter och i undersökningen används 

begreppen komposition, funktionell specialisering, funktionell tyngd och multimodal 

affordance. Tre elevers texter analyseras utifrån dessa begrepp. Texterna visar att eleverna 

har kunskaper om när de ska använda de olika modaliteterna och vilken modalitet som passar 

bra att använda. Som många forskare i den tidigare forskningen visar är det viktigt att läraren 

väljer rätt uppgift och vet vad han/hon vill ha ut av den. Undersökningen visar även att lärare 

behöver mera kunskap om hur multimodala texter ska analyseras och även hur man ska 

undervisa om dem. Skolan behöver ändra fokus från den verbala texten till den multimodala.  
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INLEDNING 

Bakgrund 

I dag kommunicerar vi med många olika verktyg och de digitala verktygen, som till exempel 

dator och datorplattor, tycks ha ersatt papper och penna inom många områden. Sedan tre år 

tillbaka arbetar vi i min skola med datorplattor (iPads) i årskurserna ett till fyra. Eleverna 

skriver, filmar och ritar och använder gärna den teknik som erbjuds. Jag har som lärare ofta 

ställt mig frågan vad texter producerade med hjälp av digitala verktyg visar beträffande 

elevers språkkunskaper. Dessa texter kombinerar verbaltext med bild, ljud, film med mera och 

benämns som multimodala och de ställer andra krav på lärarens bedömning än texter som 

skrivs med papper och penna.  

Digitaliseringen och skolan 

Datorer har funnits i svenska skolan i många år och har ändrat undervisningen i många skolor. 

Det finns olika sätt att använda ny teknik. Skolor kan välja mellan 1:1 lösningar där en elev 

har en dator/datorplatta eller så har klassen ett antal enheter som de delar på. Många 

satsningar har gjorts för att lärare och skolor ska använda tekniken på bästa sätt. Bland dessa 

kan nämnas Skolverkets Skoldatanät, Internet i Skolan (Itis) och Praktisk It- och 

mediekompetens (PIM). Ny teknik och nya arbetsmetoder introduceras ständigt och skolan 

måste i det läget vara förändringsbenägen. Som lärare måste man kunna välja och välja bort 

av det som erbjuds. I en artikel i Pedagogisk Tidskrift påpekar Peter Andersson (2011) att ny 

teknik inte är någon magisk problemlösning i dagens skola och att det är viktigt att nya former 

för kommunikation integreras i skolans skriftspråkliga aktiviteter. Nya arenor för läsning och 

skrivande medför ett nytt sätt att tänka, handla och skapa mening. Många studier visar dock 

att klassrumsarbete i stora delar ännu präglas av traditionella skrivuppgifter och att lärare 

snarast försöker att lyfta över arbetet med papper och penna till digitala verktyg menar 

Andersson (2011). Han argumenterar för att det är hög tid med nytänkande både inom 

undervisning och inom forskning. Forskning om läs- och skrivutveckling måste ta ett steg 

tillbaka och omformulera frågor som redan är ställda, skriver han. Vad händer med 

skriftspråkliga aktiviteter i vår digitala tid? Vad sker med läs- och skrivprocessen när man 

läser och skriver online? Vad sker med elevernas texter när de skriver med digitala verktyg? 

Roger Säljö (2002) påminner om att det är viktigt att ha i åtanke att informationstekniken inte 

har utvecklats med sikte på att främja lärande eller skolans utveckling. Framgångsrik 

utveckling av skolans undervisningsformer och förhållningssätt till lärande måste, 
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understryker han, bygga på att lärare (och elever) uppfattar att en teknik tillför något av värde 

till det man redan gör eller till det man vill göra. Säljö lyfter fram flera frågor som handlar om 

lärandets kärna och menar att 

[…] skola och utbildning noga måste väga sina arbetssätt och traditioner så att de bidrar till att fördjupa 

människors förståelse av sin omvärld i en tid då kunskap och färdigheter spelar en större roll än någonsin 

tidigare för individen men också för samhället i sin helhet.(Säljö 2002 s.27). 

Läroplan och kursplan i svenska år 1-3 

Som lärare i årskurs ett till tre funderar jag ständigt över hur eleverna skall kunna utveckla sitt 

skrivande. Jag vill gärna vara nytänkande i min undervisning, men samtidigt vill jag inte 

förändra de metoder som jag redan använder och som fungerar för mig och mina elever. 

Under rubriken syfte i svenska i kursplanen Lgr 11 står det att 

Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. […]Undervisningen ska även 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

[…]Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de 

får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (Skolverket, 

2011 s. 222). 

Hur ska de digitala verktygen få plats i undervisningen? I dagens samhälle används digitala 

verktyg för kommunikation på många områden. Kan man då välja bort att undervisa om dessa 

texter? Hur ska eleverna lära sig att läsa dessa texter om inte skolan lyfter texterna i 

undervisningen? 

I kursplanen i svenska för årskurs 1-3 är kunskapskravet på digitalt arbete endast att eleverna 

ska kunna ”skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” (Skolverket 2011, s. 227). 

Det finns dock många områden där digitala medier underlättar elevernas arbete, så som att 

arbeta med texter som kombinerar ord och bild, med textbearbetning, muntliga presentationer, 

informationssökning och källkritik. Skolans styrdokument visar på att lärare i år 1-3 måste 

undervisa om inte enbart skrivna verbala texter, utan även om texter som kombinerar ord, bild 

och ljud, multimodala texter.  

Datorplattor i klassrummet 

Datorplattor, som även kallas även för ”pekplattor”, är en mindre variant av en bärbar dator. 

Plattan styrs med fingrarna och man skriver med hjälp av ett virtuellt tangentbord, det vill 

säga man trycker på skärmen som visar bilder av bokstäver. Datorplattor är enkla och smidiga 

att använda. Med datorplattan som komplement kan undervisningens språkuppgifter få fler 

dimensioner. Ord och bild kan samspela och genom att skapa filmberättelser, animationer 
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eller bildspel får eleven andra möjligheter att uttrycka sig och utveckla sitt språk än det 

traditionella papper- och pennaverktyget erbjuder.  

Till datorplattan kan man ladda ner appar. En app (eller mobilapplikation eller mobilanpassat 

program) är elektronisk lagrade texter som är strukturerade med hjälp av länkar. Länkarna 

skapar ett nätverk av texter eller textfragment och apparna är därmed multisekventiella. Det 

vill säga de erbjuder inte en i förväg bestämd linjär läsordning, utan inbjuder i stället läsaren 

till att ständigt välja sina egna vägar genom texten. Eftersom texterna har flera läsvägar kan 

de förändras vid varje läsning, till skillnad mot texter där läsvägen är bestämd på förhand och 

texten förblir likadan (Karlsson och Ledin, 2000). Apputvecklare och läromedelsmarknaden 

erbjuder idag ett växande antal appar som riktas mot svenskundervisningen. 2012 gjordes en 

undersökning av de appar som då fanns tillgängliga för datorplattor (iLearn II, 2012) och det 

visade sig att 80 % av apparna i iTunes App Store är riktade mot barn i förskola och skola. Att 

som lärare kunna ha översikt över så många appar är svårt och enligt min erfarenhet är det 

ofta på rekommendationer från andra lärare som nya appar används i undervisningen. I 

föreliggande arbete kommer appen Book Creator att beskrivas och de texter eleverna skriver i 

appen att analyseras. Jag valde appen eftersom den är ett populärt verktyg för att producera 

texter med flera olika uttryck, så kallade multimodala texter.  

Multimodala texter i skolan 

Multimodala texter är texter som är sammansatta av flera olika semiotiska resurser. En 

semiotisk resurs är enligt forskaren Anders Björkvall ”meningsskapande material som kan 

användas för kommunikation och när flera resurser används på ett mer organiserat sätt kan 

man börja tala om semiotiska modaliteter, som bildmodaliteten” (2009, s. 14). De semiotiska 

resurserna kan tydas av den som läser. Det finns även en meningsfull relation mellan textens 

olika delar. Multimodala texter med till exempel verbaltext och bild kan ge en fördjupad 

förståelse av det som framställs. Bilden och den verbala texten kompletterar varandra genom 

att bidra med delbetydelser som tillsammans ger en annan betydelse än om texten hade bestått 

av enbart bild eller enbart verbaltext. I textbegreppet ingår musik, tal, bild, rörliga bilder, 

illustrationer och skrift. Även skriften kan delas in i typsnitt, färg, fetstil, understrykningar 

med mera. Björkvall (2009) hävdar att dagens skolelever i princip alltid möter multimodala 

texter Frågan är om lärarna har tillräcklig kunskap för att se vilka multimodala 

textkompetenser eleverna har, den kompetens de har att använda flera olika resurser för att 

kommunicera. ”Om man endast fokuserar verbaltexter i skolarbetet kan man i dagens 

multimodala textvärld misstolka elevernas arbete” hävdar professorerna Kristina Danielsson 
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& Staffan Selander (2014, s. 31). Vilka förmågor till kommunikativ handling behövs i vår nya 

tid? Vilken sorts literacy (läs- och skrivförmåga) behöver vi för att bli aktiva deltagare i 

samhället och för att bidra till den föränderliga kultur vi lever i? Dessa frågor ställer sig Jon 

Smidt (2011). Han menar att de baskompetenser som diskuteras och testas så mycket i våra 

dagar behöver förändras till att diskutera vilka nyckelkompetenser (det vill säga de 

kompetenser som anses vara viktigast) vi behöver. Smidt menar att vi måste diskutera såväl 

innehåll, form som användning i den mängd texter som eleverna möter och själva producerar i 

samhället och på vägen göra eleverna till kritiska producenter av olika texter.  

Sammansatta texter, där verbaltext, bild, ljud och video ingår i ett och samma textuttryck, är 

på grund av de digitala verktygen lättare att producera och mera komplexa än tidigare menar 

Martin Engebretsen (2010). Detta innebär att dagens skola måste ha metoder för att undervisa 

i hur man tolkar dessa texter. För att förstå helheten i ett sammansatt textuttryck måste man 

analysera varje del för sig och sedan sammanföra det man hittat. Belöningen om man kan det 

är att man upptäcker nya sidor vid de textformer som man redan är bekant med och man får 

ett bättre underlag för att förstå multimodala texter. Även James Paul Gee (2007 s. 17) menar 

att det numera inte bara är verbaltext som används vid kommunikation. Bilder, symboler, 

diagram och många andra visuelle symboler används i större utsträckning idag. I moderna 

läroböcker finns många bilder som i sig själva ger information som inte finns i den verbala 

texten. Kan du inte läsa bilden, så kan du inte förstå vad bilden vill säga, menar han. 

The pace and nature of technological change have an impact on just what ”reading” and 

”writing” have come to mean, so that being visually literate in the twenty-first century will be as 

important as verbal literacy was in the twentieth century (Bearne 2004 s. 27). 

Denna uppsats är skriven i ämnet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi), ett ämne som 

rymmer tre grenar, ett litteraturvetenskapligt, ett språkvetenskapligt och ett didaktisk. En 

ambition med arbetet är att det ska bidra till kunskapen om användandet av digitaliserade 

verktyg i skrivundervisningen i skolans tidiga år och om att kunna bedöma vilka 

språkkunskaper eleven har med hjälp av den information som finns i elevernas bilder, filmer 

eller inspelade ljud samt i det skrivna språket.  

Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka texter som elever i en åldersblandad 

årskurs 1-3 skriver när de får möjlighet att i skolan arbeta med appen Book Creator. Studien 

utgår från följande forskningsfrågor:  
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Vilka semiotiska modaliteter använder eleverna?  

På vilka sätt synliggör texterna elevernas multimodala textkompetenser?  

Mot bakgrund av studiens resultat reflekterar jag över vilka modaliteter appen Book Creator 

erbjuder och vilka områden i centrala innehållet och kunskapskraven i svenska för årskurs 1-3 

den stödjer. Jag reflekterar även över ”vilket” svenskämne appen stimulerar.  

Disposition 

I föregående text har arbetets bakgrund, syfte och forskningsfrågor presenterats. I 

nästkommande avsnitt kommer jag först att redogöra för den teoretiska plattform arbetet utgår 

ifrån. Därefter redovisar jag de analysverktyg som används i studien. Den tidigare forskning 

som jag valt att introducera delas i två delar. Den första delen innehåller forskning som använt 

liknande teoretiska och metodiska verktyg som jag och som jag också inspirerats av. I den 

andra delen presenteras annan forskning inom undersökningsfältet vars resultat mer generellt 

är av värde för föreliggande studie. I uppsatsens empiriska del redogör jag sedan för de 

undersökningsmetoder jag använt och presenterar det empiriska material studien genererat. 

Av detta avsnitt framgår också vilka etiska överväganden jag gjort under studiens gång. I 

resultatredovisningen analyserar jag tre elevers texter. Jag reflekterar också över appen Book 

Creator utifrån tidigare nämnda områden. I det avslutande avsnittet diskuteras resultaten och 

de slutsatser jag drar av dessa. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Övergripande teoretiska utgångspunkter 

När genomgripande förändringar i sättet att kommunicera kunskaper och färdigheter sker 

förändras även vårt sätt att lära hävdar Säljö et al (2002). Den utveckling som skett, bland 

annat vad gäller teknik, det senaste århundradet ”[…] måste också innebära att människors 

sätt att lära som vad hon lär sig förändras i olika avseenden” (Säljö 2002 s.14). Samhället har 

blivit allt mer specialiserat och skolan måste se till vad som är av nytta för många, hävdar han. 

Vidare ställer han sig frågan om även om våra kunskaper förändrats, har väl inte våra sätt att 

lära oss färdigheter och kunskaper blivit annorlunda? För att kunna svara på frågan är det 

avgörande vilket perspektiv på lärande man har.  

Författarna till denna bok skulle hävda att våra sätt att lära också förändras när genomgripande 

förändringar i sätten att kommunicera kunskaper och färdigheter uppkommer. När tekniken ändrar sig, 

förändras det sätt på vilket vi kommer i kontakt med och agerar i världen. De kunskaper som vi betraktar 

som vardagliga och elementära, är ofta i ett historiskt perspektiv tämligen avancerade (Säljö et al 2002, s 

15).  

Skola, förskola, fritidshem och andra miljöer där lärande sker måste förhålla sig till detta. 

Kommunikation får stor betydelse där lärande sker i ett socialt samspel med andra. 

Socialsemiotikern Günther Kress (2003) menar att i den ”nya medieåldern” har skärmen ersatt 

boken som det dominerande mediet. Samtidigt har bilden ersatt den verbala texten och blivit 

det centrala i människors kommunikation. Det är betydligt mera krävande att läsa texter på 

skärm än på papper, hävdar han. Att gå från papper till skärm förutsätter en god, eller 

åtminstone, annorlunda, språklig kompetens. Han visar på ett system för att förstå de 

förändringar som sker och vilka effekter de har på framtidens kommunikativa praktiker. 

Utgångspunkten är att allt betydelseskapande antas vara socialt motiverat och grundat i 

människors behov av att skapa mening tillsammans med andra. Socio i sociosemiotik anger 

just att teorin är socialt inriktad medan semiotik pekar mot läran om betydelser.  

Tolkningsramar och centrala begrepp 

Multimodal sociosemiotik 

När texter förändras behövs nya begrepp för att tala om texter som kommunicerar med andra 

resurser än ord. Sådana begrepp har utvecklats inom multimodal teoribildning och särskilt 

inom socialsemiotiken (Kress 2003, van Leeuwen 2005, Kress och van Leeuwen 2006). Som 
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tidigare nämnts är texter som skapas med flera olika uttryck multimodala. Det är ingen nyhet 

att texter är multimodala eftersom texter har skrivits med olika teckensnitt och färger och med 

tillhörande illustrationer under lång tid. Men begreppet multimodal text är nytt och började 

användas när det blev enklare att producera sammansatta texter som består av skrift, bild, ljud 

och video, menar Engebretsen (2010). Multimodala texter är texter som är sammansatta av 

flera olika semiotiska resurser, även kallad meningsresurser. En semiotisk resurs är 

meningsskapande material som kan användas för kommunikation. Kress och van Leeuwen 

skriver ”[…] any text whose meanings are realized through more than one semiotic code is 

multimodal” (2006 s 177). 

Dessa semiotiska resurser kan tydas av den som läser. Det finns även en meningsfull relation 

mellan textens olika delar. Textens semiotiska resurser har ingen fixerad betydelse, utan de 

har en betydelsepotential, det vill säga de har en möjlig betydelse som kan uttryckas i olika 

sammanhang. Sociala och kulturella konventioner begränsar betydelsepotentialen och 

förändras när det kulturella och det sociala i ett samhälle förändras. Björkvall (2009) menar 

att människor har tillgång till ett stort antal semiotiska resurser som de använder för att 

uttrycka olika typer av betydelser och som de väljer fritt ifrån för att bäst skapa den betydelse 

de önskar. När de semiotiska resurserna används på ett systematiskt sätt bildar de semiotiska 

modaliteter. I skrift, som är en vanlig semiotisk resurs, är bokstäver en semiotisk resurs som 

till exempel skrivs med papper och penna, anser Björkvall. Bokstäverna bildar ord och 

meningar som har olika betydelser. Bokstäverna är semiotiska resurser som i skrift används 

på ett organiserat sätt. Skrift är en semiotisk modalitet. Exempel på andra semiotiska 

modaliteter är färg, bilder, gester eller talat verbalspråk. 

Den multimodala sociosemiotiken, som utvecklats av bland andra Günter Kress och Theo van 

Leeuwen (Kress 2003, Kress och van Leeuwen 2006) har sin grund i Michael Hallidays 

(Kress och van Leeuwen 2006) teorier om tecken och kommunikation, den så kallade 

systemisk-funktionella lingvistiken (SFL). ”Språk” förstås i Hallidays teoribildning som ett 

meningsskapande teckensystem och grammatik som de resurser vi använder för att skapa 

mening och där funktionen är central, det vill säga att situationskontexten är avgörande för 

tecknens betydelse. 

Den funktionella utgångspunkten är att texter måste ses i det sammanhang, den kontext de är 

skapta i och blir lästa i, och att texten uttrycker mening på olika sätt beroende på denna 

situationskontext. Halliday och hans efterföljare angriper texten från tre huvudperspektiv och 

kategoriserar tecken i texten i tre metafunktioner: ideationella, interpersonella och textuella.  
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Den ideationella metafunktionen visar på hur verkligheten beskrivs. Till exempel vem som 

gör vad mot någon annan eller vad som finns i ett rum, hur idéer om världen representeras i en 

bild, till exempel narrativa processer som handlar om att någon slags förändring sker. Den 

interpersonella metafunktionen visar på relationen mellan den som tillverkar tecknet och den 

som tar emot tecknet. Till exempel hur författaren interagerar med läsaren eller hur 

personerna på bilden eller i texten interagerar. Den textuella metafunktionen visar enligt 

Björkvall ” … hur ideationella och interpersonella betydelser knyts samman och fungerar som 

texter i kommunikativa sammanhang (2009, s 12)”.  

Kress och van Leeuwen (2006) har byggt vidare på den funktionella språkteorin till att även 

omfatta andra teckensystem än de verbala och därmed utvecklat den så kallade multimodala 

sociosemiotiken. 

Analys av visuella element 

I Den visuella texten, multimodal analys i praktiken presenterar Björkvall (2009) på svenska 

Kress och van Leeuwens tankar om visuell kommunikation. Björkvall utvecklar en modell för 

analys av visuella element, i första hand bilder, i multimodala texter. Syftet är att ge hjälp och 

stöd till den som vill tränga in i multimodala texter. Han hävdar att eleverna behöver explicit 

kunskap för att tolka och producera multimodala texter. Eleverna behöver förstå olika typer 

av visuella och språkliga resurser. Björkvall (2009, s. 9) anser att dagens skolelever i princip 

alltid möter multimodala texter. Björkvalls analysmodell är viktig i min undersökning för att 

förstå de olika delarna i de multimodala texterna som eleverna producerar. Jag har valt att 

använda de delar av modellen, kompositionen, som jag tycker är användbara för att undersöka 

texter skrivna av elever i årskurs ett till och med tre. 

Studiens analysbegrepp 

Jag kommer i min studie att huvudsakligen använda mig av den textuella metafunktionen och 

fokuserar då framför allt på kompositionen (Kress och van Leeuwen 2006, Björkvall 2009). 

Komposition är hur de olika textelement som en text består av relaterar till varandra. Jag 

studerar hur bild och text harmonierar i de elevtexter som ingår i studien, hur de olika 

textelementen är placerade, om något textelement är mer framträdande än andra och om 

någon form av inramning (avgränsning av ett element gentemot andra) används för att visa att 

textelementen hör ihop eller inte. Kompositionen i en multimodal text är relaterad till den 

rumsliga organisationen. Vilka modaliteter (gester, bilder, talat eller skrivet verbalspråk och 

så vidare) och vilken specifik resurs för meningsskapande man väljer att använda, hänger ihop 
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med vilka resurser som är tillgängliga och vad som uppfattas som mest användbart. 

Fördelningen av de olika elementen kan visa läsaren vad som hör ihop och ge signaler om hur 

man kan orientera sig i en multimodal text. Närhet och avstånd, storlek och färg är viktiga. 

Kompositionen uttrycker även vilket informationsvärde de olika textelementen har och hur 

man bäst ska läsa texten.  

De olika modaliteterna i en text har en speciell uppgift och funktion. Detta kallar Kress (2003) 

för funktionell specialisering. Textskaparen väljer den modalitet som passar bäst för att 

uttrycka mening. Man kan exempelvis välja musik för att skapa stämning, bild för att väcka 

associationer och verbaltext för att klargöra budskap. 

That is, if writing is better for representing events in sequence, and image is better for 

representing the relation of elements in space, then it is likely that each will be chosen according 

to what it is best for (Kress 2003 s. 46). 

I multimodala texter kan informationen uttryckas i större mängd i en modalitet än i en annan. 

Kress (2003) talar om att texten har funktionell tyngd. I läroböcker för trettio-fyrtio år sedan 

hade texten en funktionell tyngd i skriften. Idag har detta ändrats och bilden har fått större 

funktionell tyngd. I en film har rörliga bilder dominerande funktionell tyngd.  

Begreppet multimodal affordance kommer från psykologen Gibson enligt van Leeuwen (2005 

s. 4-5) och utgör de potentiella användningsområdena för ett givet objekt som utgår från de 

egenskaper som objektet har. Till exempel fungerar bilder för att visa eller beskriva hur något 

ser ut. Skriven text är bra för att förklara något eller argumentera för eller emot. Om man ska 

visa någon vägen till en bestämd plats passar det bäst att rita en karta eller med hjälp av gester 

och muntligt tal visa vägen. En bild kan förmedla något annat än tusen ord på grund av att det 

har en annan multimodal affordance än verbalspråket.  

Olika uppfattningar om svenskämnet 

När man i Sverige talar om svenskämnet finns en tradition att teoretisera utifrån en modell 

som beskriver tre ”olika ämnen” eller snarare ämnesuppfattningar/ämneskonceptioner som 

konkurrerar i grundskolans modersmålsundervisning (Malmgren 1996). Jag har valt att 

studera appen Book Creator utifrån följande teori.  

I den teoretiska modell Lars-Göran Malmgren utvecklat framträder ”Svenska som ett 

färdighetsämne” som ett svenskämne som kännetecknas av en formaliserad färdighets-

undervisning där eleverna får öva språkliga färdigheter isolerade från varandra. Träning av 

olika moment sker var för sig utan sammanhängande innehåll. Målet är att eleverna skall lära 
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sig en språklig teknik eller bli medvetna om språkliga mönster. Svenskundervisningen skall 

vara till praktisk nytta för eleverna och fokus ligger på teknik, inte innehåll. Om man anser att 

språket kan delas upp i mindre bitar och övas utan ett större sammanhang är det även lätt att 

skilja ut elevers särskilda brister och fokusera på övning av dessa. Inom färdighetsämnet är 

litteraturläsning en liten del och skild från färdighetsövningarna. 

I den ämneskonstruktion Malmgren benämner ”svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne” är det centrala att förmedla ett ”gemensamt kulturarv” framför allt genom ett 

urval litterära verk och författare som anses vara de mest värdefulla, en kanon av litterära verk 

som alla människor inom en kulturell gemenskap bör ha stiftat bekantskap med. 

Grundtagandet är att den klassiska litteraturen har en personlighetsutvecklande effekt på 

eleverna. Inom denna ämneskonception förutsätts att skolan har ett ansvar för att alla elever 

ska få en gemensam kulturell orientering och bildning i form av kunskap om ett urval 

betydelsefulla författarskap. Förutom litteraturundervisningen finns språkläran (grammatik 

och språkhistoria) som ett eget och centralt undervisningsområde.  

”Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne” innebär till sist med Malmgrens definition att 

svenskundervisningen utgår mer från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter än från 

fasta studiegångar i ”språket” och ”litteraturen”. Det centrala är att eleverna får använda 

språket i sådana kommunikativa sammanhang som ses som meningsfulla och äkta. Innehållet 

blir viktigt och ett av målen är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse genom 

funktionell språkanvändning och litteraturläsning. Inom denna ämneskonception får 

litteraturläsningen betydelse som en speciell källa till kunskap om mänskligt liv – historiskt 

och socialt.  

Dessa tre ämnen kan ses som teoretiska konstruktioner. I praktisk undervisning kan det vara svårt att 

finna dem i renodlat form. Många lärare gör förmodligen lite av varje som det brukar heta (Malmgren 

1996, s 89) 

Sammanfattning 

I min studie av texter skrivna av elever i årskurs 1-3 i appen Book Creator använder jag mig 

av begreppet komposition och undersöker hur de olika textelementen i texterna relaterar till 

varandra. Jag studerar vilka modaliteter eleverna väljer att använda för att uttrycka mening, så 

kallad funktionell specialisering och om någon modalitet används i högre grad än andra, så 

kallad funktionell tyngd. Jag använder mig även av begreppet multimodal affordance och 

undersöker om eleverna använder modaliteter som passar bra för att föra fram det de vill säga. 
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När jag studerar appen Book Creator utgår jag bland annat från Malmgrens olika 

svenskämneskonceptioner. 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns en hel del undersökningar som berör hur elever skapar multimodala texter i en 

undervisningskontext. I den första delen av detta kapitel tar jag upp undersökningar som har 

inspirerat mig i analysen av elevernas texter. I den andra delen presenteras undersökningar 

som är mer generella, men som ändå är av värde för den här föreliggande didaktiska studiens 

reflektion över vad, hur och varför eleverna ska arbeta med digitala texter.  

Analysmodeller av multimodala texter 

Multimodala texter skrivna av elever i första klass på två skolor har Dagrun Kibsgaard 

Sjøhelle (2013) analyserat utifrån van Leeuwen och Kress visuella analysmodell. Författaren 

ställer sig frågan om vilken mening elever i första klass ger uttryck för i sina texter och om 

man kan hitta spår i texterna från multimodala faktatexter. I antologibidraget ”Multimodal 

tekstforming – en nøkkel til økt leseforståelse” skriver hon om tre olika elevtexter. En text 

berättar i ord och bild vad eleven har upplevt vid stranden, en text är räknehändelser i 

matematik och en text är en berättelse om monster. Sjøhelle ser i sin undersökning att 

eleverna visar att de vet att en text måste ha ett innehåll och att texterna är skrivna utifrån en 

plan. Eleverna visar att de vet att texter som är multimodala (text och bild) måste höra ihop, 

text och bild måste komplettera varandra. En läs- och skrivundervisning som tar till vara på 

det multimodala perspektivet kommer att ge eleverna ett bra underlag för att förstå och tolka 

innehållet i de läroböcker de möter hävdar hon. I artikeln ”Om gråræin, bebifugler og ufoer. 

Barn lager sammensatte tekster” har Sjøhelle (2011) återigen undersökt tre barns texter. Den 

första texten är en teckning som gavs bort till tecknarens mormor, den andra texten skrevs i 

skolan i ett projekt om våren i första klass och den sista texten är en temabok om solsystemet 

som skrevs i andra klass. Sjøhelle understryker i sin undersökning att barn redan när de börjar 

skolan känner till flera olika genrer och att de använder olika modaliteter för att skapa en 

sammanhängande text. Det visuella språket har en kraft som eleverna kan utnyttja i sina 

texter, men användandet avtar i takt med att den skrivna texten prioriteras i skolan. Hon 

menar att skolan måste ta tag i undervisningen runt de olika modaliteterna som finns i det 

material som används. Lärare och elever måste prata om vad olika modaliteter betyder i en 

text. När är det bäst att använda skrift, när kan en bild vara mest användbar att använda, vad 

kan man förmedla med hjälp av en grafisk tabell eller en figur? Om elever vet vilken mening 
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en sammansatt text ger uttryck för kan de ha större utbyte av de texter de omges av både i och 

utanför skolan, och de skulle ha en större repertoar att ta ifrån när de ska skriva egna texter.  

Marit Holm Hopperstad (2010) menar att barn har med sig mycket kunskap om hur de skapar 

mening visuellt redan innan de börjar skolan. Hon har undersökt hur barn som är fem och sex 

år gamla skapar mening i teckningar i ”Studying meaning in children’s drawings”. 

Undersökningen har gett en analytisk ram inom vilken man kan läsa och diskutera visuell 

mening och som uppmuntrar till att reflektera över ideationell, interpersonell och textuell 

mening i barns teckningar. Undersökningen genomfördes i två klasser årskurs två och 

eleverna fick uppgifter vad de skulle rita av sina lärare. Hopperstad delade in teckningarna i 

tre kategorier, teckningar som inspireras av en text, teckningar som inspireras av temaarbete 

och teckningar som inspirerares av aktiviteter som pågår på fritiden. Eleverna visade på en 

förmåga att använda flera olika visuella resurser och att de styrdes av olika intressen så som 

fakta, händelser och estetik när de ritade. Hopperstad menar att skolan måste bli bättre på att 

samtala med elever om hur de olika visuella uttrycken skapas och vad de förmedlar.  

Det läsande och skrivande som yngre barn ägnar sig åt vid datorn i hemmiljö och i skolmiljö 

har även studerats av forskaren Charlotte Engblom (2011). I artikeln ”Yngre barns 

skärmbaserade texthantering” presenterar hon olika infallsvinklar på multimodal texthantering 

utifrån såväl yngre barn och lärare som kursplanen i svenska. Engblom använder sig av Kress 

och van Leeuwens analysteori och utgår särskilt från texternas komposition. Hon har samlat 

in material från en skola i Mellansverige och i fem barns hem. En av orsakerna till att hon 

genomförde undersökning var att tidigare forskning både i Sverige och internationellt har 

hävdat att det är stora skillnader mellan barns skärmbaserade texthantering i hemmet och i 

skolan. Engbloms studie visar på att elevernas val av semiotiska resurser inte är slumpmässiga 

utan hänger ihop med den situation texterna är skapta i. Några problem med att bedöma 

multimodala texter pekar Engblom på. Det ”nya” sättet att skapa text på (digital text) är inte 

alltid individuellt utan texter skapas ofta gemensamt och det finns inte alltid klart urskiljbara 

och färdiga textprodukter. Många lärare har inte den kunskap som behövs för att se 

meningsskapandet i sin helhet som uttryck för lärande, menar Engblom och betonar att lärare 

och elever behöver ett gemensamt språk för att bedöma och vidareutveckla de multimodala 

texter eleverna arbetar med.  

Eve Bearne (2009) har i sin artikel ”Multimodality, literacy and texts: Developing a 

discourse” intentionen att skapa en struktur genom vilken man kan beskriva elevers 

multimodala texter. Hon har utvecklat sina tidigare tankar om retorisk design och analyserar 
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hur barn inkluderar och kombinerar olika modaliteter och medier för att skapa mening. Hon 

påminner om att multimodala texter inte enbart är skärmbaserade. Bearne analyserar tre olika 

texter skapade av sju år gamla barn, en bilderbok, en power point presentation och en filmad 

sagoberättelse. Begreppen hon använder är bild (komposition), språk, ljud, blick och rörelse. 

Bearne påminner dock om att strukturen är ett pågående arbete som är öppen för diskussion. 

Analysen av de tre texterna visar att alla elever inspirerades av vuxnas användande av olika 

modaliteter och att läraren undervisade om just den modaliteten. Bearne hoppas att en 

gemensam diskurs om multimodala texter ska hitta en väg mellan traditionella läs- och 

skrivaktiviteter och läs- och skrivaktiviteter med digitala verktyg.  

Analysmodell för multimodala texter 

I den nyligen utgivna boken ”Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete” har 

Danielsson och Selander (2014) arbetat fram en analysmodell för multimodala texter. De 

baserar sin modell på bland annat Kress och van Leeuwens teori. Modellen kan användas för 

att analysera och bedöma både elevernas egna texter, men även pappersburna och digitala 

läromedel. De använder sig av fyra rubriker. Övergripande struktur och iscensättning innebär 

att titta på hur texten inbjuder till läsning, hur den inbjuder till ett innehåll och hur den 

uppmanar till vissa typer av aktiviteter. Nästa steg är att se på hur samspelet mellan de olika 

textslagen och illustrationerna fungerar i texten. De tittar även på verbalt bildspråk (de 

metaforer som hör till ämnet) och vilka värderingar som finns i texten. I ett didaktiskt 

sammanhang blir det viktigt att se hur informationen presenteras och att förstå hur man kan 

använda sig av olika medier och semiotiska modaliteter. Det behövs både för att lära sig och 

för att kunna visa vad man lärt sig, menar de. Detta innebär att också ”att vårt sätt att mäta 

kunskaper behöver utvecklas i andra riktningar än enbart i relation till de verbalspråkliga 

(muntliga eller skriftliga) uttrycken (s. 22)”. Danielsson och Selanders förhoppning är att 

denna modell för att se på skoltexter kommer att kunna användas av lärare i skolan för att 

analysera och bedöma multimodala texter. Denna modell presenterades först under 

vårterminen 2014 och jag kunde därför inte använda mig av den i min studie. 

Multimodala och digitala texter  

Astrid Stifoss-Hanssen (2010) beskriver i ”Multimodal tekstskapning” en undersökning där 

76 elever fick samma uppgift – att beskriva en lek de gillar. Eleverna blev indelade i tre olika 

grupper och varje grupp fick olika material (till exempel papper i olika storlekar, färgpennor, 

foto) men samma instruktioner. Texterna har undersökts för att ta reda på vilka olika 
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modaliteter eleverna väljer att använda i tre olika skrivsituationer. Texterna visade sig att bli 

olika även om eleverna hade fått samma instruktioner. Eleverna i grupp ett, som fick ett 

papper med instruktioner, har genomgående lagt störst vikt vid att skriva svaret innan de ritar 

en bild. I grupp två, som fick blanka papper och färgpennor har bild och verbaltext 

kompletterat varandra. I grupp tre, som fick foto, papper och färgpennor, är det tydligt att 

texterna är fragmenterade (uppdelade i olika grupper). Undersökningen visar att hur lärare 

utformar de uppgifter de ger sina elever har betydelse för i vilken mån elevernas olika 

förmågor vid textskapande tillgodogörs. I alla tre grupperna har Stifoss-Hanssen sett exempel 

på att elever använder olika modaliteter på olika sätt för att skapa mening och att många 

producerar texter med struktur och sammanhäng. Dessa färdigheter är något skolan måste 

lägga märke till och använda för att utveckla elevens kunskaper om text vidare, menar hon.  

I ”Med tastaturet som leketøy” har Elise Seip Tønnessen (2010) undersökt två CD-romserier 

som används i förskolor och skolor i Norge. Spelen är gjorda för barn som inte kan läsa eller 

nybörjarläsare. Hon kom fram till att när barn använder lärspel på datorer blir det tydligt att de 

måste kunna tolka uttrycken som möter dem på skärmen och genom högtalarna samt hantera 

maskinen med tangenter och mus/touchpad eller liknande styrningsmekanismer för andra 

teknologiska plattformar. Det är en sammansatt textkompetens barnen ställs inför och 

producenterna förväntar sig att barnen kan använda den digitala texten innan de har utvecklat 

läsfärdigheterna fullt ut. 

Hur barn och ungdomar skriver på skärm har Sjöhelle (2009) studerat i ”Digitalt skrivande 

och digitala genrer”. Via dataskärmar är de delaktiga i en ny typ av skrift- och 

kommunikationskultur som hjälper till att forma deras värld och deras lärande. Skolan måste 

förhålla sig till att eleverna omger sig med ett otal textformer som bidrar till att utveckla 

elevernas skriv- och textkompetens på andra sätt än skolan gör. Publicering av skärmtexter 

kräver en annan formmedvetenhet än om texten skrivs på papper menar hon och skolan måste 

förhålla sig till att skrivförmågan inte bara rör sig om skrivandet i traditionell mening. 

Eleverna behöver behärska skrivandet i skärmmedier och få vägledning i hur de ska använda 

dem i syfte att öka sina kunskaper. 

Betydelsen av att undervisningen i skolan fokuserar mera på andra uttryck än enbart skrift 

betonar också Rutt Trøite Lorentzen och Arne Johannes Aasen (2009) i ”Mål och mening med 

sammansatta texter”. Teckning, film, rörelse, dans, ljud, musik och dator kan ge fler elever 

chans att lära och utvecklas på ett bra sätt i skolan eftersom de får använda det uttrycksmedel 

som passar bäst. Dessa båda forskare har studerat multimodala texter från flera årskurser. De 
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har kommit fram till att eleverna behöver goda förebilder för att skapa bra sammansatta texter 

där man kopplar skrivandet till läsandet. Målet i norskundervisningen är att eleverna utvecklar 

en bred repertoar av uttrycksätt och åtgärder som de kan utnyttja på ett kreativt sätt i alla 

ämnen. 

Bedömning av multimodala elevtexter 

Hjørdis Hjukse (2010) har i sin rapport ”Vurdering av sammensatte elevtekster” undersökt 

vad lärare anser vara god kvalitet i ett utvalt antal multimodala elevtexter. Rapporten baseras 

på hennes masteruppsats ”Hva genererer kvalitet i multimodalitet?”. Hon tog som 

utgångspunkt skärmtexter gjorda av elever och målformuleringar från huvudämnet 

Sammensatte tekster i norska. Hon har med hjälp av ett antal frågor till lärare kommit fram till 

att det inte finns någon facit, men att det genom användning av till exempel reflektionstext 

eller samtal är möjligt att i större grad få insikt i vad som ligger till grund för de val eleverna 

gör i sina texter. Lärare behöver utveckla ämneskompetenser för att kunna bedöma dessa 

texter. Undersökningen antyder kriterier som verkar vara relevanta för bedömning av 

sammansatta texter, men mycket arbete kvarstår för att vi ska kunna ha en gemensam tolkning 

av sammansatta texter, skriver Hjukse. 

Skolan och den digitala tekniken 

Ny utveckling inom digital teknologi har medfört en omprövning av vad ordet literacy (läs- 

och skrivaktiviteter) menar säger Eve Bearne (2004 s. 16). Att läsa en text inkluderar numera 

bilder i olika format och ordningen texter läses i är mera varierad. Bearne (2004) har i 

”Multimodal texts. What they are and how children use them” utforskat några av dessa 

områden och visar på vad en ny definition av literacy (läs- och skrivaktivitet) innebär för 

arbetet i klassrummet. Hon använder några elevtexter och analyserar dem. Att nu undervisa i 

literacy innebär att undervisa om olika modaliteter hävdar hon. Detta innebär att elever måste 

undervisas i hur texter och modaliteter fungerar tillsammans och hur elever kan visa sin 

förståelse för detta i klassrummet. Undervisningen måste även inkludera att hjälpa eleverna att 

kunna använda den mest passande modaliteten tillsammans med texten, att hjälpa dem att 

välja. Sjøhelle (2010) poängterar att det är skillnad på texter som presenteras på papper och 

texter som presenteras på skärm. Om eleverna ska bli skrivkunniga behöver de tillgång till de 

digitala skrivmedierna och möjligheter att experimentera med olika genrer som är anpassade 

för verktyget. Dagens skrivförmåga rör sig inte bara i skrivandet i traditionell mening, utan 

innebär att man måste behärska skrivandet i skärmmedier. Hon menar också att vägledning 



 21 

krävs för att använda de nya medierna och att lyfta över texter med papper och penna till 

skärm inte kan vara något alternativ. 

Sammanfattande kommentarer 

Tidigare forskning visar på en del verktyg som kan användas vid analys av elevers 

multimodala texter. En del forskare väljer att utgå från delar av Kress och van Leeuwen 

(2006) analysmodell för multimodala texter och tycker sig då kunna se varför och hur 

eleverna väljer de semiotiska resurser de använder. Många visar även på att det fortfarande är 

den verbala texten som är av vikt i skolan och att kombinationen bild och verbaltext är vanlig 

i de yngre åldrarna, men avtar ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Genomgående är 

det så att lärare och skola inte har tillräcklig kunskap för att undervisa elever i hur man skapar 

mening i sammansatta texter. 
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METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt beskrivs forskningsansatsen i studien, genomförandet och urvalet. Sedan följer 

en kort presentation av de elever vars texter är med i studien och slutligen de etiska 

övervägandena som gjorts. 

Forskningsmetod 

Kvalitativ forskning har ett intresse för betydelser och de sätt människor förstår saker på. Det 

som kännetecknar sådan forskning är att den är inriktad mot texter och bilder, att den 

förknippas med beskrivning och att det ingår småskaliga studier (Denscombe, 2000). 

Eftersom syftet med studien är att undersöka texter som elever i en åldersblandad klass 

producerar, ingår studien i den kvalitativa forskningen. Studien genomfördes i min egen klass 

och jag är medveten om att jag spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av data och 

att det kan vara svårt att distansera sig tillräcklig när det är den egna undervisningen som 

studeras. 

Studien är en fallstudie där elever får skriva och skapa berättelser i appen Book Creator. En 

fallstudie ger en möjlighet att gå på djupet vid analys av texterna och en möjlighet att använda 

flera metoder för insamlande av data, som till exempel dokument, informella intervjuer och 

frågeformulär (Denscombe, 2000). En fallstudie som denna ger en möjlighet att gå på djupet 

vid analys av texterna, men eftersom underlaget är begränsat går det inte att generalisera 

utifrån de resultat som kommer fram.  

Olika metoder kan användas för att samla in data om en och samma sak. Varje metod ger ett 

särskilt perspektiv som kan utnyttjas för att jämföra och kontrastera (Denscombe, 2000). För 

att få en mer fullständig bild av verktyget som eleverna använder, appen Book Creator, 

kommer jag att undersöka appen mot de olika ämneskonceptionerna, vilka semiotiska 

modaliteter appen erbjuder och mot läroplan och kursplan i svenska, LGR11.  

Studiens genomförande, urval och avgränsningar 

Studien genomfördes på en 1-9 skola våren 2014. I skolan går cirka 1000 elever och den 

ligger i närheten av en storstad. Upptagningsområdet består av övervägande övre medelklass. 

Eleverna i årskurs 1-3 går i ålderblandade klasser på cirka 25-28 elever. Varje klass har 

tillgång till ett antal iPads. Studien är genomförd i min egen klass och syftet har varit att få 

vidare kunskaper om de digitala texter mina elever producerar.  
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Jag valde att använda mig av texter skrivna i appen Book Creator efter en mejlförfrågan till 

Skolappar.se, som är en internetsida där de recenserar appar. Där frågade jag vilka fem appar 

recensenterna ansåg vara de mest efterfrågade apparna i svenska för årskurs F-3. Mejlet 

skickades till 17 recensenter och jag fick svar från sex. Jag skrev även en förfrågan på 

Facebook i gruppen ”Ipads i skola och förskola”. Jag frågade vilka appar som är favoritappar 

för arbete i svenska för årskurs 1-3. Där fick jag svar från nio personer. Resultatet av båda 

förfrågningarna visade att appen Book Creator är den app som genomgående finns med som 

en favorit i nästan alla svar. 

I den klass där studien genomfördes gick våren 2014 25 elever i årskurs 1-3. Eleverna hade 

arbetat med olika appar på iPads under längre tid och årskurs två och tre var vana att arbeta i 

Book Creator. Ettorna hade använt appen tillsammans med elever från årskurs två och tre, 

men hade inte arbetat självständigt med den. Jag frågade klassen om de ville skriva berättelser 

med inledning, handling och slut som jag kunde använda i min studie. De fick välja vad de 

ville skriva om och de kunde använda alla modaliteter som appen erbjöd, men de skulle skriva 

självständigt vilket de inte var så vana med. De restriktioner jag gav, utöver det självständiga 

arbetet och att det skulle vara en berättelse, var att de inte fick använda foton på elever på 

grund av att det då blev möjligt att identifiera elever som deltog och att inte använda foton 

från nätet på grund av copyright. Två av de texter jag valde för studien innehåller sådana 

foton och i studien är fotografierna retuscherade.  

Av 25 elever var 10 elever intresserade av att delta. Två elever deltog från årskurs ett, tre från 

årskurs två och fem från årskurs tre. Berättelserna skrevs på lektionerna i svenska under 

vårterminen 2014. Två elever blev inte klara i tid med sina berättelser och deras texter kunde 

därför inte användas i studien. Jag har samlat in de färdiga texterna och fotograferat varje sida 

av berättelserna. Där video eller ljudinspelningar gjorts i texterna har jag skrivit ner vad som 

händer och vad som sägs. Jag valde tre av texterna där berättelsen är en sammanhängande text 

med inledning, handling och avslut och som innehöll flera modaliteter. Jag valde också texter 

från alla tre årskurser för att se om det var någon märkbar skillnad mellan texterna. En 

reflektion över samtliga texter som skrevs är att de flesta elever valde att skriva texter som 

enbart innehöll bild och verbaltext, vilket inte var vanligt när de samarbetade vid skrivande. 

När eleverna samarbetade användes flera av appens modaliteter. På grund av likheten med 

arbetet med papper och penna och att en del texter inte var sammanhängande valde jag bort 

flera av texterna. Jag valde bort några av de texter som liknar texter skrivna med papper och 

penna eftersom fokus i studien är skärmtexter där eleverna använder olika modaliteter. Under 
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analysen av materialet har jag gått tillbaka till eleverna och frågat om delar i deras berättelse 

där jag har undrat över valet av modalitet. 

Elevpresentationer 

Ettan 

Ettan är en flicka som gick i första klass. Hon tyckte att skolan var riktigt rolig och att alla 

ämnen var lika bra. Svenska var favoritämne. Hon ville gärna arbeta mycket med att skriva. 

Ettan läste i normalnivå för årskursen. Hon hade inga svårigheter i något skolämne. Ettan 

kunde inte läsa när hon började skolan hösten 2013. Ettan väljer att skriva om djur vilket är 

vanligt för årskursen och hon hittar på sin berättelse. Hennes berättelse har även drag av 

tecknade serier. 

Tvåan 

Tvåan är en flicka som gick i andra klass. Hon tyckte att det var mycket roligt att skriva 

berättelser och ville gärna arbeta i Book Creator. De gånger då hon arbetade med digitala 

verktyg hade det övervägande blivit berättelser via film och knappt några stillbilder, 

teckningar eller skriven text. När hon arbetade på papper skrev hon berättelser där bilden var 

viktig och visar ny information som inte finns i texten. Tvåan hade inte fått riktig flyt i sin 

läsning, men hade inga svårigheter med att skriva egna berättelser. Tvåan väljer även hon att 

skriva om djur, men hennes berättelse är en återberättning av en verklig händelse.  

Trean 

Trean är en pojke som gick i trean. Han tyckte det mesta var roligt i skolan och låg 

kunskapsmässigt högt inom alla ämnen. Han tyckte om ämnet svenska och tyckte extra 

mycket om att läsa. Han läste och förstod det han läste i nivå med en årskurs fyra/fem. Trean 

har även han valt en berättande text och visar att han har förmågan att distansera sig från sitt 

eget liv och tänka vidare vad som kan hända i framtiden. Trean läser mycket och texten kan 

vara influerad av fantasyböcker som han har läst. Trean är även mycket intresserad av att 

bygga och konstruera saker, vilket visar sig i texten när pojken som det handlar om bygger en 

tidsmaskin. Trean hade precis genomfört de nationella proven i svenska och skrev där en 

berättelse som visade att han hade ett väl utvecklat språk.  

Jag valde texter producerade av dessa tre elever på grund av att de skriver sammanhängande 

berättelser som består av en inledning, en serie händelser, ett problem och en upplösning och 
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för att de representerar olika årskurser. Eleverna har även valt att använda sig av flera 

modaliteter än övriga elever och texterna blev på grund av det användbara i min studie.  

Etiska överväganden 

Under hela arbetet har Vetenskapsrådets etiska regler följts (Vetenskapsrådet 2002), vilket 

innebär att de fyra etiska forskningsprinciper gällande individskydd har tagits hänsyn till vid 

studien. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien ska informeras om studiens syfte, att 

det är frivilligt att delta, vilka villkor för deltagande som gäller samt att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. Jag har muntligt berättat om detta för både föräldrar och elever och 

att de elever som väljer att delta har möjlighet att ångra sig. Eleverna var medvetna om vad 

jag skulle använda texterna till och varför jag behövde dem. Samtyckeskravet innebär att den 

som deltar i studien har rätt att själv bestämma över sin medverkan och att man som forskare 

ska få informantens samtycke till att delta. Jag har muntligt frågat var och en av eleverna om 

de ville delta med sina texter. På grund av att eleverna är minderåriga har jag även frågat 

vårdnadshavare om tillåtelse att använda texterna. Samtliga godkände att jag fick använda 

elevernas texter. Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Allt material som ingår i studien finns endast i min ägo och namnen på 

de elever som deltar i studien är fingerade. Fotografier där det är möjligt att identifiera elever 

är retuscherade. Nyttjandekravet innebär att material som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål. Texterna som ingår i studien kommer endast att användas i denna studie. 
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ANALYS OCH RESULTAT 

I detta avsnitt kommer jag först att undersöka appen Book Creator för att visa hur den är 

uppbyggd och vilka semiotiska modaliteter den erbjuder. Jag skriver även en kort 

sammanfattning av de analysverktyg jag har valt att använda. Sedan övergår jag till att titta på 

tre elevers texter och besvarar undersökningens frågor. Vilka semiotiska modaliteter använder 

de? På vilka sätt synliggör texterna elevernas multimodala textkompetenser? Till slut 

diskuterar jag vilka områden i kursplanen i svenska för år 1-3 som appen stödjer, vilket 

svenskämne den lägger upp till och vilka modaliteter man kan använda i appen.  

Beskrivning av appen Book Creator 

I Appstore (digital affär där man hämtar och köper appar) beskrivs appen som ett enkelt sätt 

att skapa egna iBooks, direkt på datorplatta. När appen öppnas kommer man in på en sida där 

det finns en informationstext som visar vad appen erbjuder. Den är skriven på engelska. Det 

finns olika pappersformat att skriva på. De kallas för Portrait (A4), Square (kvadratisk) och 

Landscape (avlångt). Om man väljer portrait kommer först en framsida och sedan är varje 

uppslag en dubbelsida som i en riktig bok. I de andra formaten är varje uppslag en sida. När 

man skriver verbaltext kan man välja storlek, variera färg, välja färg på bakgrund, skrivstil, 

fetstil, kursiv, understruken, verbaltext centrerad till höger/vänster/mitt, hela papperet 

centrerad och om verbaltexten ska ligga framför eller bakom. Man kan använda foto som 

redan är lagrade på datorplattan, ta nya foton eller spela in videos, rita, skriva, spela in ljud 

eller använda ljud som tidigare finns lagrade på datorplattan. Om man vill rita själv kan man 

välja bredden på ritpennan och vilken färg man vill rita med. Det går även att sudda det som 

ritats. Fotografierna kan ändras i storlek. Det går även att rita över ett foto eller lägga 

verbaltext över det. När boken är klar laddas den och sparas i bland annat iBooks. Book 

Creator erbjuder eleverna att arbeta med många olika modaliteter så som färg, bild, video, 

ljud och skriven text. Det är dock inte lika enkelt att spara texterna under längre tid på grund 

av att skolans datorplattor inte har så stort lagringsutrymme. Det är också svårt att skicka 

böckerna vidare när de innehåller ljudfiler eller video. I Book Creator är användarspråket 

engelska vilket kan försvåra för yngre elever när de börjar arbeta i appen. Det finns ingen 

rättstavningsfunktion som kan underlätta skrivandet. Appen fungerar inte särskilt bra om man 

vill skriva längre texter. Uttrycket i appen kan ibland kännas barnsligt och passar kanske på 

grund av det bäst bland de yngre eleverna.  
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Analys av elevtexterna 

De tre elevtexter som ingår i studien har alla skrivits i appen Book Creator. För Ettan är det 

första gången hon skriver utan att samarbeta med en annan elev, men Tvåan och Trean har 

skrivit utan att samarbeta med andra elever tidigare. Instruktionerna till eleverna var att de 

skulle skriva en berättelse med inledning, handling och slut. De fick använda alla resurser 

som Book Creator erbjuder, men de fick instruktioner om att inte använda bilder av elever och 

inte foton som de hämtat från nätet. Två av elevernas arbeten innehåller trots denna 

instruktion foton av identifierbara personer eller foton hämtade från nätet och dessa 

fotografier är därför retuscherade. Elevtexterna återfinns i sin helhet i bilaga 1, 2 och 3. 

Elevernas texter 

Ettans (bilaga 1) berättelse handlar om en kanin som heter Hasse. Nellie ska tillsammans med 

en vän göra en hinderbana åt Hasse. De bygger banan, men Hasse kryper under hindren i 

stället för att hoppa över dem. De försöker ge Hasse morötter för att muta honom att hoppa 

över. Hasse vägrar hoppa över. Berättelsen avslutas med att vännen slår fast att Hasse hoppar 

på sitt eget sätt. Ettans berättelse är en berättande text som influerats av tecknade serier där 

den verbala texten sätts i pratbubblor. Det är en sammanhängande berättelse med tydlig 

inledning, handling och avslut. Berättelsen är påhittad. Ettan har kombinerat både fotografier 

och ritade bilder i sin text. Den verbala texten är enkel och Ettan har satt punkt efter varje ord 

hon skriver. När jag frågar henne varför hon gjort så berättar hon att hon inte visste hur man 

tar bort punkten och att den kom dit automatisk eftersom hon brukar göra mellanrum mellan 

orden. Berättelsen består av sju sidor, varav två är utan text.  

Tvåan (bilaga 2) har skrivit en berättelse som hon säger är ”från verkligheten”. Den handlar 

om katten Mysan som får komma hem till en familj från ett katthem. På Mysans födelsedag 

blir hon överkörd och hamnar på sjukhus. Hon bryter tassen och förlorar en tand. När Mysan 

blir frisk får hon komma hem igen och flickan som äger katten blir mycket glad. Tvåan har 

bara använt verbaltext och teckningar i sin text. Det är en sammanhängande text med 

inledning, handling och slut. Den näst sista sidan är lite oklar, men jag tolkar den som att 

flickan var glad att Mysan hade kommit hem igen. Berättelsen består av åtta sidor. Alla sidor 

har en illustration, några är i färg och några är svartvita. Alla illustrationer är teckningar.  

Trean (bilaga 3) har skrivit en text om som han väljer att kalla ”Skolan i framtiden”. Texten i 

sig handlar inte så mycket om skolan i framtiden utan om en tidsresa bakåt i tiden till den tid 

vi lever i nu. Den handlar om en framtida pojke som kallas ZZ4100. ZZ4100 går i en 
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snilleskola och åker superbil till skolan. Han bygger en tidsmaskin och åker tillbaka i tiden till 

år 2014. Han besöker en skola och ser hur eleverna sitter och jobbar med pennor. Vi får se 

genom hans ögon hur annorlunda världen är mot den tid han lever i. Pojken använder en 

osynlighetsmotor för att kunna åka runt och titta på hur världen ser ut 2014. 

Osynlighetsmotorn slutar fungera och pojken åker tillbaka till sin egen tid. Trean berättar att 

han har skrivit den verbala texten först på en sida och sedan valt bilder till texten som han 

tycker passar. Alla illustrationer är fotografier hämtade från internet. Berättelsen består av en 

framsida och sex bokuppslag. Trean har även lagt in en ljudfil på en sida.  

Komposition 

Kaninen Hasse i Ettans berättelse är centralfiguren i många av hennes bilder. På de flesta 

bilderna möter Hasse läsarens blick. Läsaren ska veta att det handlar om Hasse och hur han 

vill hoppa. Hasse är på första sidan förstorad vilket ger en visuell framskjutenhet. Hasse är 

viktig i berättelsen. I alla fotografier utom ett är människorna vända åt sidan och ser inte 

direkt på läsaren. Läsaren erbjuds att titta på dem men det är inget krav och de upplevs därför 

mindre viktiga än Hasse. Detta är tydligt i figur 1. 

 

Figur 1 Ettan visar att Hasse är viktigast i berättelsen 

Ettan har valt att placera fotografierna mitt på papperet. Upplevelsen när man läser texten blir 

som att läsa en serie. Hon har använt samma färg på Hasse och samma färg på hindren på 

varje bild. Det skapar en samhörighet i texten. Figur 2 visar att den vita bakgrunden skapar en 

inramning av det som berättas.  



 29 

 

Figur 2 Ettan – den vita bakgrunden skapar en inramning 

Ettan visar med denna berättelse att hon känner till vad man kan berätta med bild och vad man 

kan berätta med ord. Hon visar att hon vet att det viktigaste i berättelsen (Hasse) måste 

placeras i centrum för att det ska fånga läsarens uppmärksamhet. Berättelsen hade kunnat 

skrivas på papper, men det hade då krävts mera arbete eftersom man skulle behöva ersätta 

fotografierna med ritade bilder. Ettan väljer bort ljud och video och redigerar inte texten. Hon 

har även valt bort bakgrundsfärg och andra färger på texten.  

Tvåan har genomgående valt att lägga verbaltexten högst upp på sidan vilket kan betyda att 

hon tycker att den är viktigast. På en av sidorna är texten fetstil och understruken, (figur 3).  

 

Figur 3 Tvåan – fetstil och understruket i texten 

En tolkning av detta skulle kunna vara att just det att få en katt var något som var viktigt för 

Tvåan. När jag frågar Tvåan om detta svarar hon att hon inte visste hur det blev så där och att 

hon inte hade tagit sig tid att ta reda på hur man ändrar. Katten och människan är 

genomgående ritat så att de ser rakt på läsaren (figur 3 och 4).  
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Figur 4 Tvåan – Människa ritad så att hon tittar på läsaren 

Bilderna är krävande och kräver engagemang av läsaren. Vi ska veta att det är katten Mysan 

texten handlar om. Den röda färgen på korset visar att Tvåan vet hur symbolen för sjukhus ser 

ut (figur 5) 

 

Figur 5 Tvåan visar att hon vet hur symbolen för sjukhus ser ut 

I figur 6 har Tvåan använt den röda färgen för att indikera hur allvarlig olyckan var. Hon har 

även använt en röd pil för att visa före och efter olyckan. Den vita bakgrunden ger en 

inramning till text och bild. 

 

Figur 6 Tvåan – de röda pilarna indikerar hur allvarlig olyckan är 

Denna text kunde lika gärna skrivits på papper. Inga av de resurser Tvåan har valt är specifika 

för skrivande i appen Book Creator. Hon har lyft över pappersarbetet till ett digitalt verktyg.  
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Den semiotiska principen är att ju mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det. 

Visuell framskjutenhet kan visas exempelvis med hjälp av storlek. Att vara stor är att vara 

viktig. Ettan har valt att rita kaninen Hasse så stor att han täcker nästan hela första sidan i sin 

berättelse. Som läsare vet vi direkt att Hasse är det som är viktigt. Trean har valt att skriva 

med enbart stora bokstäver (figur 7). När jag frågar varför säger han att han tyckte att det blev 

snyggt när han gjorde så. Detta kan tolkas som att det är den verbala texten som är det viktiga.  

 

Figur 7 Trean skriver med bara stora bokstäver 

Den svarta bakgrunden hos Trean gör att varje textelement får en tydlig inramning. Trean har 

valt att tona alla sidor svarta och det ger ett samband mellan sidorna, men även en 

avgränsning mellan varje textelement. I slutet av berättelsen har Trean lagt in en ljudfil för att 

förstärka hur ZZ4100 åker i luften. Trean visar med sin text att han har goda kunskaper i hur 

man kan använda bilder och ljud för att visa på det han skriver i verbaltexten.  

I Kress och van Leeuwens (2006) analys av begreppet komposition innebär det att man ska se 

det som är placerat högst upp på sidan som det som är viktigast och mest framträdande, det 

ideella (det idealiserade), och det som är placerat under som det reella (det jordnära). I Treans 

text placeras bilden överst på alla sidor utom en. Enligt Kress och van Leeuwens teori skulle 

då bilden vara viktigast hos Trean. Vid samtal med Trean får jag dock intryck av att det är den 

verbala texten som är viktigast för honom. Bilderna kan ju i hans fall inte berätta vad han vill 

säga, men texten berättar utan att man behöver använda bilderna för att förstå. Det är enligt 

min erfarenhet vanligare att elever väljer att placera bilder högst upp på sidan efter att texten 

är skriven så som Trean har gjort. Orsaken till dessa val kan vara att de flesta skrivpapper som 

används i den tidiga skrivundervisningen har en tom yta högst upp på papperet för bilder och 

ger därför enbart möjlighet att placera bilden högst upp. Om eleverna skulle få välja fritt är 

det inte säkert att valet av placering skulle bli det samma. Jag uppfattar elevernas texter som 

att deras val är kulturellt betingade utifrån de möjligheter de har getts i skolans undervisning. 
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Funktionell tyngd 

I tvåans text är det verbaltexten som har störst funktionell tyngd. Bilderna visar vad som 

berättas i texten och ger inte mycket ny information. Bilderna är en utvidgning av texten, det 

vill säga att bilden återberättar innehållet i texten. Tvåan har skrivit texten först och sedan ritat 

bilderna (figur 8). 

 

Figur 8 Tvåan skriver först och ritar sen 

Tvåan är en elev som när hon tidigare har använt appen gärna har velat använda alla 

modaliteter som finns i appen. Hon har spelat in video, ritat, lagt in ljud och ändrat färg. Men 

då har det handlat om texter där hon hittar på berättelser, inte som här där hon presenterar en 

berättelse ”från verkligheten”. När jag frågade henne om detta sa hon att det skulle ”bli så 

jobbigt att spela in video för att berätta”. Hon skulle då bli tvungen att sminka sig som en katt 

och det skulle ta för lång tid. 

Även i Treans text är det verbalttexten som har den funktionella tyngden. Texten kan läsas 

och förstås även utan bilderna, men bilderna skulle inte på egen hand kunna bära berättelsen 

(figur 9).  

 

Figur 9 Treans bilder kan inte visa berättelsen utan texten 

Det visar även Treans skrivprocess där han väljer att skriva verbaltexten först och leta bilder 

efteråt. Bilderna visar det som redan finns i texten. Min tolkning är att Trean tog den bild han 

hittade som passade bäst för hans text. Trean väljer på alla sidor utom en att placera bilden 

högst upp och texten under.  
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Multimodal affordance och funktionell specialisering 

Ettan har valt att ge bilderna stor funktionell tyngd i framställningen av berättelsen. Men 

skriften behövs för att förstå hela berättelsen som figur 10 visar. 

 

Figur 10 Ettan – texten behövs för att förstå vad berättelsen handlar om 

Detta visar på att Ettan har insikt i det som kallas modalitetens affordance, det vill säga vad 

som passar bra att uttryckas med skrift och vad som passar bra att uttryckas med bild. De 

semiotiska modaliteterna som är valda bildar ett enhetligt budskap. Bilden gör verbaltexten 

mer specifik och verbaltexten gör bilden mer specifik. Ettan säger att hon skrev innan hon 

valde bilder. Min tolkning av hennes svar är att hon troligen hade hela berättelsen planerad i 

huvudet innan hon började skriva, fotografera och rita. Detta på grund av att all verbaltext är 

skriven i pratbubblor och det är svårt att veta var verbaltexten ska ligga på sidan om inte 

bilden placeras först. Hennes svar kan också tyda på att hon anser att verbaltexten är det 

viktigaste. Även Trean visar att han har insikt i modaliteters affordances när han väljer att 

spela in ljud för att visa att ZZ4100 flyger iväg (figur 11). I det inspelade ljudet säger Trean 

”3, 2, 1, tschyyy”. Ljudet kan man associera till något som flyger iväg.  

 

Figur 11 Trean har lagt in en ljudfil i sin berättelse 

Alla tre eleverna visar att de kan använda bilder för att förstärka och förtydliga det budskap de 

har. De visar att de kan utnyttja bildens potential för meningsskapande på ett flexibelt sätt för 

att integrera dem i en egen textdesign.  
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Sammanfattande resultat 

Eleverna har visat att de kan skapa mening i sina texter med hjälp av olika semiotiska 

modaliteter. Det är främst de semiotiska modaliteterna skriven verbaltext och bild som 

eleverna väljer att använda. Bara Trean väljer att lägga in en kort inspelad ljudfil i sin text för 

att illustrera hur det låter när ZZ4100 åker iväg i sin tidsmaskin. Att eleverna oftast väljer att 

enbart använda bild och verbaltext kan bero på att dessa textelement är det som oftast används 

i skolans tidiga år. Elevtexterna är multimodala och valet av modalitet blir en del av 

berättelsernas innehåll. Eleverna visar att de kan skriva en text som läsaren ska kunna förstå 

och att texten har ett tydligt innehåll. De skriver även texter med en tydlig läsväg. De väljer 

att berätta om saker som är viktiga för dem så som djur och framtiden. Kress och van 

Leeuwen (2006) menar att vi idag behöver en textkompetens som är flexibel och att man 

måste använda de semiotiska resurser man har tillgång till för att kommunicera. Ettan, Tvåan 

och Trean visar att de kan välja vilka semiotiska modaliteter de tycker passar bäst för att 

uttrycka det de vill säga. I Ettans och Treans texter finns ett djup och ett innehåll som skulle 

vara svårt att omsätta till enbart papper, men Tvåans text skulle lika gärna kunna skrivas med 

papper och penna utan att något i berättelsen skulle gå förlorat. Två av eleverna visar dock på 

brister i sin multimodala textkompetens. Ettan vet inte hur hon tar bort punkterna och Tvåan 

vet inte hur hon ska ta bort understruket. Det är av vikt att ta upp framför allt begreppet 

komposition med mina elever för att de ska bli medvetna om de val de gör. Dessa val gör de 

nu utan att kunna motivera varför på annat sätt än att det ser snyggt ut, det passar bra.  

Kress (2003) menar att bilden har ersatt texten och blivit det centrala i kommunikation. Jag 

anser att i många skolor, inklusive min, är detta inte fallet. Där är det verbaltexten som 

fortfarande väger tyngst. Som jag har skrivit tidigare är det ett flertal forskare som visar att 

barn har en naturlig disposition att uttrycka sig genom olika former för teckensystem, men att 

elever ju äldre de blir väljer bort teckningar och bilder i de egna texterna. Detta är i och för sig 

inte enbart negativt utan kan också visa på en utveckling hos eleverna. Även om skillnaden 

inte är så stor i studiens texter, så kan man ändå se att det är en förändring i texterna från år ett 

till år tre. Till exempel skriver Ettan en väl sammanhängande berättelse där hon väljer att 

använda flera modaliteter. Bilden är den modalitet som har störst tyngd, men texten behövs 

för att förstå vad berättelsen handlar om. Både Sjøhelle (2011) och Hopperstad (2010) 

understryker att barn redan när de börjar skolan känner till flera olika genrer och att de 

använder olika modaliteter för att skapa en sammanhängande text - Ettan visar att så är fallet. 

Textskaparen väljer den modalitet som passar bäst för att uttrycka mening hävdar Kress 
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(2003, s 20) och Ettan har valt bild där hon tycker att det passar bäst och text där hon tycker 

att det passar bäst. Även Tvåan och Trean väljer olika modaliteter för att uttrycka mening. På 

grund av Tvåans och Treans mer traditionella val när det gäller text och bild kan man tolka 

det som att de väljer bort det visuella språket och prioriterar den verbala texten. Sjøhelle 

(2011) säger att det är vanligt att det skrivna språket prioriteras i skolan i takt med ökande 

ålder och min studie kan också tolkas som att så är fallet bland mina elever. 

Appen Book Creator och svenskämnet 

I läroplanens centrala innehåll för svenskämnet i årskurs 1-3 (Skolverket 2011) görs inga stora 

skillnader mellan papperstext och skärmtexter. ”Handstil och att skriva på dator” är det enda 

som visar att man ska arbeta med att skriva skärmtexter. I undervisningen ska man dock 

undervisa om ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter”. Appen Book Creator kan tänkas vara ett fungerande pedagogiskt verktyg när 

man arbetar med skapande av texter där ord och bild samspelar och i arbeten som kombinerar 

ord och bild.  

När det gäller kursplanens kunskapskrav görs det inte heller några stora skillnader mellan 

papperstext och skärmtext. Genom arbetet med appen kan eleverna uppnå kunskapskravet att 

skriva enkla texter på dator och förtydliga och förstärka sitt budskap genom att kombinera 

sina texter med bilder. Appen förenklar arbetet med multimodala texter eftersom den är 

relativt enkel att använda.  

I Malmgrens (1996) tre olika svenskämneskonceptioner kan appen Book Creator ”låna sig” 

till alla. Att arbeta med ”svenska som ett färdighetsämne” skulle vara fullt möjligt om lärarens 

didaktiska fokus är att öva enskilda språkliga färdigheter och hyser tilltro till att 

språkutvecklingen gynnas genom abstrakta övningar av isolerade färdighetsmoment. Även att 

arbeta med ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” skulle vara möjligt om läraren 

exempelvis utgick från en bok eller text som ingår i skolans traditionella, litterära kanon. Men 

den ämneskonception som jag främst uppfattar att appen uppmuntrar till är ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne”. Då används appen för att arbeta med språket i kommunikativa 

sammanhang där arbetet ses som meningsfullt för eleven. Lärarens didaktiska ambitioner 

ligger då på innehållet och elevernas intresse för och nyfikenhet på omvärlden och ser detta 

som en förutsättning för både språk- och kunskapsutveckling. Som i så mycket handlar det 

alltså mer om vilket fokus läraren väljer att ha än på de tekniska verktyg som finns att tillgå. 
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RESULTAT- OCH METODDISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en problematisering av den metod som använts i undersökningen. 

Därefter följer en diskussion kring undersökningens resultat. Resultaten kommer här att 

diskuteras i relation till den tidigare forskningen som presenteras i uppsatsens tidigare avsnitt.  

Studiens syfte har varit att undersöka texter som elever i årskurs 1-3 skrivit i appen Book 

Creator. Jag kommer här att diskutera forskningsfrågorna som studien utgår från. Vilka 

semiotiska modaliteter använder eleverna? På vilka sätt synliggör texterna elevernas 

multimodala textkompetenser?  

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Som 

forskningsdelen av min studie visar finns det olika infallsvinklar för att studera elevers texter. 

Det var ganska svårt att hitta begrepp som skulle passa mig och de texter jag studerar. I 

efterhand har jag sett att jag valt sådana begrepp som jag anser är möjliga att undervisa om i 

en årskurs 1-3. Jag valde att använda mig av delar av Kress och van Leeuwens (2006) 

sociosemiotiska teori och tror att yngre elever skulle kunna förstå vad begreppen komposition, 

funktionell specialisering, funktionell tyngd och multimodal affordance innebär utan att man 

behöver presentera själva begreppet. Att analysera texterna utifrån dessa begrepp gav mig 

djupare förståelse för de texter eleverna producerar och vilka kunskaper om multimodala 

texter eleverna har. Jag anser att metoden jag valde att använda räckte för att få syn på 

elevernas multimodala textkunskap. Med hjälp av längre samtal skulle jag eventuellt få en 

djupare kunskap om varför de har valt som de gjort. 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Det som utmärker fallstudier är att man oftast använder sig 

av en eller endast några undersökningsenheter menar Denscombe (2000). Detta är en 

begränsad undersökning och man kan då inte dra några generella slutsatser utifrån den. Tre 

elevers texter ingår i studien. De skrev utan närmare instruktioner och med några 

begränsningar en berättelse som jag skulle ”kunna använda i mitt uppsatsarbete”. Eleverna 

visste vad deras texter skulle användas till. De skulle användas i lärarens uppsats. Detta kan 

ha gjort elever osäkra på vad de skulle skriva om och hur de skulle utforma sina texter. 

Troligen hade mina tidigare restriktioner när det gäller vilka modaliteter som skulle användas 

eller inte användas i undervisningen, haft effekt på de berättelser som skrevs. Jag har av olika 

orsaker förmedlat att det skrivna språket var det som ansågs mest betydelsefullt. Berättelserna 

som skrevs till studien skulle inte, som tidigare berättelser, läsas upp för klassen och det kan 
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också haft betydelse för hur de utformats. Min erfarenhet är att eleverna är noggranna med 

vad och hur de skriver om andra elever ska få läsa deras texter. Eleverna har då valt att 

använda flera modaliteter för att överraska sina klasskamrater.  

Att jag valde att använda just studiens tre texter beror på att några av de andra eleverna inte 

hann bli klara i tid och att en del texter inte skilde sig särskilt mycket från texter skrivna på 

papper. Om jag hade använt alla texter hade jag troligen fått ett annat resultat. De tre eleverna 

som ingår i studien hade tidigare skrivit berättelser och hade då använt sig av de flesta 

modaliteter som finns att tillgå i Book Creator. Eleverna hade då arbetat två och två. Vid 

studietillfället fick alla skriva individuella texter och det tror jag kan ha påverkat eleverna att 

välja att enbart skriva text kompletterad med en bild.  

Troligen skulle resultatet av studien blivit fylligare om jag hade valt att använda texter som 

eleverna tidigare producerat i Book Creator, än som nu att ge en specifik uppgift. Att aktivt 

behöva välja ur ett empiriskt material som ska presenteras medför alltid att subjektiva 

bedömningar spelar in och ibland omedvetna sådana, som därför aldrig fullt ut kan redovisas. 

Det är även ett faktum att det troligen inte skulle bli samma resultat om någon annan hade 

gjort om studien eftersom undersökarens personlighet alltid påverkar resultatet. Det anses 

också vara svårt att vara objektiv när man studerar sin egen undervisning och sina egna 

elevers arbeten.  

Om jag hade valt att samtala mera med eleverna om deras val skulle det empiriska materialet 

kunna ge en annan bild av elevernas multimodala textkompetens. Då skulle jag kanske ha fått 

syn på varför de gjorde de val de gjorde. Det hade även kunnat vara av värde att jämföra 

elevernas digitala skrivande med deras skrivande på papper – skulle det bli någon skillnad och 

i så fall vilken? 

Det finns alltid flera sätt att genomföra en studie och betrakta skeenden, där olika ingångar 

sätter olika förutsättningar och ramar för de kunskaper som produceras. Jag menar dock att 

jag har kunnat uppfylla mitt syfte och besvarar mina forskningsfrågor med hjälp av det 

empiriska material som stått till mitt förfogande och de teorier och metoder jag valt att 

använda. 

Avslutande didaktiska reflektioner 

I skolan har mina elever i många år arbetat med att skriva berättelser med papper och penna. 

När jag sedan fick iPads som arbetsverktyg fortsatte eleverna att skriva berättelser, men 

berättelserna innehöll andra textelement än tidigare. Eftersom det även hos mig har varit det 
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skrivna språket som har varit i fokus så har jag inte undervisat i andra modaliteters betydelse 

och funktion. Mina tankar kring detta gjorde att jag ville studera mina elevers texter närmare 

och då utgå från Kress och van Leeuwens (2006) multimodala analysteori. 

Elevtexter i Book Creator 

Lärare behöver kunna förstå och undervisa om hur olika resurser för meningsskapande 

fungerar och ha strategier för hur man kan möta texter tillsammans med eleverna. För mina 

elever skulle en vidare undervisning vara att samtala om hur man skapar sammanhängande 

texter. Eleverna behöver se och pröva olika sätt att bygga upp beskrivande, förklarande och 

argumenterande texter och låta bild och text eller andra modaliteter komplettera och utvidga 

varandra. Inte för att de inte ”kan” det utan för att de ska kunna göra alltmer effektiva och 

medvetna val i sin textproduktion. Att även medvetandegöra eleverna om hur de använder 

bilder både som en överordnad, expressiv språkbehandling och för att beskriva detaljer i 

förklarande texter är nödvändigt. För de riktigt små barnen är det bilden som bär upp 

huvudbudskapet skriver Danielsson och Selander (2014), medan en verbaltext ses som 

illustration. När barnet blir äldre sker en förskjutning och i skolan ges bilden allt oftare rollen 

som en illustration till den verbala texten. För de lägre årskurserna gäller den traditionen såväl 

berättande som utredande texter.  

Genom att analysera texter utifrån de val av resurser som textskapare gjort och de betydelser 

som på så sätt uttrycks (eller inte uttrycks) går det också att få en bild av vilken typ av lärande 

som en text representerar (Björkvall 2012 s.156). 

Studiens tre texter visar på en viss förskjutning från bild till verbal text. Troligen skulle 

skillnaden vara större om eleverna inte gick i samma klass eller om det hade varit elever från 

till exempel årskurs ett och årskurs fem. 

Semiotiska modaliteter  

Eleverna i min studie skriver sammanhängande texter med olika modaliteter. Texterna har 

inte nödvändigtvis ett annat innehåll eller ett annat djup än om de skulle skrivas på papper, 

men visar för mig som lärare att de har kunskaper inom många fler modaliteter än de jag 

undervisar om. Redan första gången jag arbetade med appen Book Creator i skolan tyckte jag 

att den hade potential att vara ett bra pedagogiskt verktyg. Att arbeta med appen Book Creator 

har ett didaktiskt värde för mig och troligen även för mina elever. Med appen får eleverna 

möjlighet att fokusera på och använda olika modaliteter som de inte kan producera med 

enbart papper och penna. Dessa modaliteter har jag inte undervisat om och jag inser nu att 
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eleverna behöver ha kunskaper om hur modaliteter fungerar i en text för att fullt ut kunna 

välja rätt modalitet för rätt tillfälle. 

Publicering av skärmtexter kräver en annan formmedvetenhet än texter skrivna på papper 

vilket bidrar till att utveckla elevernas skriv- och textkompetens på andra sätt än skolan gör 

hävdar Sjøhelle (2009). Mina elevers färdiga texter (förutom de som ingår i studien) redovisas 

inför hela klassen via projektor. Eleverna visar att de är stolta över sina texter när deras 

berättelser visas via projektor där alla kan se dem tydligt. De flesta är mera noggranna med 

hur de utformar sina digitala berättelser än om de producerar texter med papper och penna, 

kanske på grund av att texten blir så tydlig när den förstoras. Många tycker också att det är 

lättare att ändra i en digital berättelse än det är att ändra på ett papper. 

Av egen erfarenhet vet jag att lärare har kunskaper om att analysera och bedöma elevers 

verbala texter, särskilt de skriftspråkliga, men att analysera sammansatta texter och lägga lika 

stort värde i bild, ljud och skriven text är det inte alls lika många som kan. När man tittar på 

hur dagens läroböcker och digitala läromedel är uppbyggda är det av stor vikt att skolan 

undervisar i hur man läser och skriver multimodala texter. Kress och van Leeuwen (Kress 

2003, van Leeuwen 2005, Kress och van Leeuwen 2006) anser att vi behöver nya begrepp för 

att tala om texter som kommunicerar med andra resurser än ord. Även Björkvall (2009) 

betonar att elever behöver förstå och tolka olika typer at visuella och språkliga resurser för att 

kunna tolka de texter de dagligen möter. Det är en tillgång att vi har så många semiotiska 

modaliteter att använda, men lärare kan inte utgå ifrån att elever utan vägledning ska kunna 

hantera de olika modaliteterna och kunna se vilka möjligheter och begränsningar de har. 

Elever behöver lära sig att läsa av alla modaliteter i en text som bidrar till meningsskapandet. 

Lärarens bedömning och undervisning måste omfatta det multimodala samspelet. Men för att 

komma dit behöver vi ett metakognitivt språk för de olika dimensionerna i en text – såväl 

visuella som verbala. I studiens tidigare forskning är det många som menar att skolan måste 

lära sig att tala om texter och de olika modaliteterna. Bland andra Bearne (2004) hävdar att 

barn som har tillgång till och kännedom av multimodala texter har en vidare kunskap om text. 

Hon menar även att de nya literacyaktiviteterna (läs- och skrivaktiviteter) tillåter användaren 

att vara mer deltagande och flexibel. Om eleverna vet vilken mening en text ger uttryck för 

och hur den är konstruerat kan de använda de olika verktygen själv. Av de begrepp jag har 

använt ser jag att komposition skulle vara användbart att undervisa om bland yngre elever. 

Frågor som hur bilden placeras, om texten är viktigast eller bilden, vad som är mest 

framträdande och vilken inramning som finns kan man mycket väl diskutera med yngre 
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elever. Så också funktionell specialisering – vad ägnar sig bäst att använda i vilket 

sammanhang? Vilken modalitet passar bäst för att uttrycka det man vill säga? Hur blir texten 

om man byter modalitet? Ett exempel är Treans val att spela in ljudet av att flyga iväg. Det 

var svårt för mig att hitta rätt bokstavskombination i tolkningen av ljudet - Tschyyyy eller 

Pschyyy och det var troligen på grund av det han valde att spela in denna textdel som ljud.  

Multimodal textkompetens 

Karin Forsling (2008) har i sin undersökning ”Läsa och skriva- vidgade begrepp i en medierik 

värld” ställt frågan om vi nu ska negligera traditionell undervisning och börja filma och spela 

teater i stället. Hon försöker i sin undersökning vidga förståelsen för vad läs- och 

skrivkunnighet kan tänkas innebära i en medierik uppväxtmiljö. I allt språkarbete behövs 

förmågan att sätta samman delar till helheter och förmågan att ur en helhet spränga isär och 

analysera delar är hennes svar på frågan. För att äga en kommunikativ kompetens krävs 

förmågan till textrörlighet i den medierika världen. Texterna i studien visar att eleverna har en 

multimodal textkompetens, men de skulle kunna ha en mera genomtänkt textkompetens om 

skolans undervisning innehöll en bearbetning av de multimodala texter de möter och de texter 

de skriver. 

Jag anser att min studie visar att eleverna har en föreställning om att en text ska ha ett 

innehåll. Elevtexterna visar att skrivaren kan skriva texter som är lätta för läsaren att förstå 

och följa. Eleverna väljer bilder som förklarar, preciserar och utvidgar meningsinnehållet. 

Texterna visar också att eleverna har en multimodal textkompetens som jag inte undervisar 

om i skolan. Eleverna skaffar sig kunskaper utanför skolans värld och dessa kunskaper 

diskuteras sällan i klassrummet. Texterna i studien har även en tydlig väg att läsas. Men de 

visar även som många forskare hävdar att det i de flesta klassrum är skrivandet, inte ritandet, 

som fortfarande ses som det sätt på vilket lärande uttrycks och bedöms. Så också i mitt 

klassrum. Jag är medveten om att jag vid andra tillfällen har minskat användandet av 

inspelning av film i appen Book Creator på grund av att jag tyckte att detta tog överhanden i 

elevernas arbeten. Jag har inte haft förmågan att se elevernas textkompetens med filmen som 

medium. Jag har även sagt att de ska skriva först och rita sen - även om jag vet att vissa elever 

har lättare att skriva om de ritar innan. En fara med skolans premiering av skriften är att 

elever inte utvecklar väl fungerande läs- och skrivstrategier för de visuella och auditiva 

uttrycksformer som är så vanligt förekommande idag. Danielsson och Selander (2014) skriver 

att om man bara fokuserar på verbaltexten i skolarbetet, kan man i dagens multimodala 

textvärld misstolka elevernas arbeten. Det är viktigt hävdar dessa författare, och något jag 
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instämmer i, att eleverna vet hur man läser en text och hur man läser en bild.  

In reading a piece of continuos printed text, a story for example, the reader is told about the relationship 

between events through a sequence of sentences; in reading an image, the reader is shown relationships 

between ideas or the significance of objects through the placing of images in space. (Kress, 2003, s. 152) 

När lärare ger elever uppgifter är det också viktigt vilka ramar eleverna får, hur uppgiften är 

utformad. Stifoss-Hansen (2010) menar att lärare måste utforma uppgifter så att elevernas 

olika förmågor till textskapande tillgodogörs. ”Goda” uppgifter stimulerar olika sidorna av 

elevens färdigheter i textskapande. Jag är övertygad om att denna studie hade innehållit helt 

andra texter med flera modaliteter om uppgiften hade formulerats annorlunda. Om jag i min 

undervisning ger en förståelse för hur texter och olika modaliteter fungerar och uppmuntrar 

eleverna att använda olika modaliteter för att designa och kommunicera sina idéer kommer de 

texter eleverna skriver få ett annat innehåll. Mina elever skulle då få en kompetens som de 

skulle kunna använda utanför klassrummet och den skulle vara framtidsinriktad.  

Avslutande kommentar 

Av denna studie har jag lärt mig att jag behöver använda min kunskap om multimodala texter 

i min undervisning med yngre elever. Jag inser att jag i klassrummet behöver prova de 

begrepp som har kommit fram i studien så som till exempel Danielsson och Selanders modell 

(2014) och begreppen komposition, funktionell specialisering och tyngd samt multimodal 

affordance. Studien har även visat mig hur viktigt det är att fråga eleverna när det uppstår 

frågor vid analys och bedömning av deras texter. Det är fullt möjligt att lägga in värderingar i 

en analys som inte finns hos den som skapar texten, vilket ju var fallet när jag frågade 

eleverna om orsaken till deras val i texterna i studien.  

I juni 2012 tillsatte regeringen en Digitaliseringskommission vars uppgift är att verka för att 

regeringens it-politiska strategi, It i människans tjänst – en digital agenda, för Sverige uppnås. 

Kommissionen gav våren 2014 ut ett delbetänkande, En digital agenda i människans tjänst – 

en ljusnande framtid kan bli vår, där de särskilt uppmärksammade området skola och 

undervisning (SOU, 2014:13). Där påvisar de att Sverige har god tillgång på digitala verktyg, 

men att användningen i skola och undervisning endast är i nivå med genomsnittet i Europa. I 

en litteraturgenomgång som presenterades av Digitaliseringskommissionen hösten 2010 så 

hittades 20 studier som visar bland annat att digitala verktyg i undervisningen höjer elevernas 

motivation och ger bättre resultat. Kommission lämnar flera förslag till ändringar inom skola 

och utbildning. De föreslår bland annat ändringar i läroplaner och kursplaner så att digitala 

verktyg ska användas inom flera ämnen. Vidare föreslås insatser för att höja it-kompetensen 
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hos skolans personal samt åtgärder för bättre kunskaper om effekterna av skolans it-

användning. Jag vet att många lärare i min närhet är intresserade och nyfikna på hur man kan 

undervisa om multimodala texter. Men jag vet också att många tycker att forskningen är svår 

att sätta sig in i och på grund av detta använder sig av metoder som inte är forskningsanknutna 

eller metoder som man inte förstår bakgrunden till. Det finns en klyfta mellan skola och 

forskning som behöver överbyggas. Jag tror att det skulle vara av intresse för många om 

vidare forskning inom ämnet genomförs där lärare kan se exempel på hur man kan undervisa 

om olika modaliteter och där lärare kan se exempel på hur man kan bedöma vilken 

textkompetens eleverna har. 
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Sammanfattning  

Studien har fokuserat på en undersökning av de texter tre elever, Ettan, Tvåan och Trean, 

skriver i appen Book Creator. I min undersökning av texterna har jag använt mig av de 

semiotiska begreppen komposition, funktionell specialisering, funktionell tyngd och 

multimodal affordance. Vilka semiotiska modaliteter använder eleverna och på vilka sätt 

synliggör texterna elevernas multimodala textkompetenser är de forskningsfrågor jag utgår 

från. För att undersöka appen har jag reflekterat över vilka modaliteter appen erbjuder, vilka 

områden i kursplanen i svenska den stödjer och inom vilket svenskämne den kan användas.  

Bakgrund 

Digitaliseringen av skolan har pågått i många år, men många studier visar att det fortfarande 

är den traditionella undervisningen med papper och penna som råder. Säljö påminner om att 

det är viktig att tänka på att de digitala verktygen inte är utvecklade för skolan och att skolan 

måste se ett värde i tekniken för att använda den. 

Läroplan och kursplan i svenska i årskurs 1-3 har endast några få punkter där digitala verktyg 

specifikt nämns. Men de digitala verktygen kan användas inom många områden för att 

utveckla elevernas kunskaper. Datorplattor används allt mer i skolan. De kan användas som 

ett traditionellt skrivverktyg, men även som ett verktyg för digitaliserade multimodala texter 

via de appar som finns att ladda ner. 

Multimodala texter är texter som är sammansatta av semiotiska resurser som är 

meningskapande material som kan användas för kommunikation. När flera resurser 

kombineras talar man om semiotiska modaliteter. Multimodala texter kan bland annat 

innehålla musik, tal, bild, rörliga bilder, illustrationer och verbaltext. Skolan behöver idag 

hitta metoder för att undervisa om multimodala texter. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

När texter förändras behövs nya begrepp för att kunna analysera och diskutera. Kress och van 

Leeuwen har i sin multimodala sociosemitik utvecklat en teori hur man kan titta på 

teckensystem som omfattar annat än de verbala. Björkvall har på svenska utvecklat en modell 

för analys av visuella element som bygger på Kress och van Leeuwens teori.  

Jag använder mig i denna studie av den textuella metafunktionen och fokuserar på begreppet 

komposition. Funktionell specialisering innebär att studera vilka modaliteter eleverna väljer 

att använda för att uttrycka mening. Funktionell tyngd innebär att studera om någon modalitet 
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används i högre grad än och multimodal affordance innebär att studera om eleverna använder 

sig av en modalitet som passar bra för att föra fram det man vill säga.  

Malmgrens tre ämneskonceptioner samt läroplan och kursplan i svenska år 1-3 används för 

studie av appen Book Creator. 

Kress och van Leeuwens teori för analys av multimodala texter är det som oftast ligger som 

grund för undersökningar av texter. Forskare tycker sig då kunna se vad eleverna väljer och 

hur eleverna väljer de semiotiska resurserna de använder. Många forskare visar att det 

fortfarande är det verbala språket som dominerar i skolan och att bild och verbaltext är 

vanligare i de yngre åldrarna. Det uppmärksammas även av flera att lärare och skola inte har 

tillräcklig kunskap i hur de ska undervisa om multimodala texter och hur de ska bedöma de 

multimodala texter eleverna skriver.  

Metod 

Studien ingår i den kvalitativa forskningen och är en fallstudie av tre elevers texter skrivna i 

appen Book Creator. Appen valdes efter förfrågningar som visade att det är den app som är 

mest populär att använda i ämnet svenska i skolan. Uppgiften till gruppen var att skriva 

berättelser som skulle användas enbart i denna studie. Tio elever valde att delta och ur detta 

material valdes tre texter. Texterna valdes på grund av att de är sammanhängande berättelser, 

att de använder flera modaliteter och att det är elever från olika årskurser som har skrivit dem. 

Det grundläggande individskyddet har tillgodosetts.  

Analys och resultatredovisning 

Ettan, Tvåan och Trean visar att de vet att bild och text måste höra ihop. De visar att de har 

förmåga att välja modaliteter som passar bra för det de vill säga. De visar även att 

verbaltexten har en stark position även hos dem och att bilden ofta är en komplettering av 

texten. 

Appen Book Creator kan låna sig till alla tre ämneskonceptioner, men den uppmuntrar främst 

till ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” då man använder appen för arbeta med 

språket i kommunikativa sammanhang där arbetet ses som meningsfullt för eleven. Book 

Creator gör det enkelt att arbeta med många olika modaliteter och har även möjlighet att 

stödja eleverna i att uppnå kunskapskraven i kursplanen i svenska år 1-3. 
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Diskussion 

Jag är medveten om att mitt val i introduktionen av uppgiften troligen gjorde att eleverna inte 

använde Book Creator på det sätt de i vanliga fall gör. Studien visar på att eleverna har 

kunskaper om olika texttyper och modaliteter som jag inte har undervisat om i skolan. 

Eleverna visar att de vet att en text ska ha ett innehåll, att den ska kunna läsas av andra. De 

visar även att de har kunskaper om olika modaliteter som inte kommer fram vid arbete med 

papper och penna. 

Skolan behöver undervisa om vad de olika modaliteterna betyder. När eleverna vet hur en text 

är uppbyggd och förstår hur de olika modaliteterna kan användas har de möjligheter att 

medvetet använda sina kunskaper i de egna texterna. För att detta ska vara möjligt behöver 

lärare ha kunskap om vad de olika modaliteterna ger uttryck för och hur man kan använda 

dem i texter. Lärare behöver även vara på det klara med vilka uppgifter de ger sina elever och 

vad de vill ha ut av dessa uppgifter. 
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Bilaga 1 Ettan 

       
Sida 1                 Sida 2 

        
Sida 3        Sida 4 

 

     
Sida 5   Sida 6 

 

 
Sida 7 
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Bilaga 2 Tvåan 

                        
 

Sida 1 Framsida Sida 2         Sida 3 

 

 

          
 

Sida 4  Sida 5           Sida 6 

 

         
 

Sida 7   Sida 8 Avslut 
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Bilaga 3 Trean 

 

       
 

Sida 1 Framsida Sida 2 och 3           Sida 4 och 5 

 

     
 

Sida 6 och 7      Sida 8 och 9 

 

  
 

Sida 10 och 11   Sida 12 och 13 

Inspelat ljud: Trean säger 3, 2, 1,   Längst ner på sidan har han skrivit med 

Tschyyyy (låter som något som flyger  teckensymboler -Robot 

iväg) 


